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Ds 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening inom 
hälso- och sjukvården 
Beslut 

Presidiet beslutar 

 föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård att godkänna 

föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade promemoria.  
 

I promemorian föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas 

avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att 

öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland 

socioekonomiskt utsatta grupper. Landsting och regioner kompenseras 

för de ökade kostnaderna genom en resursförstärkning. Lagförslaget 

förslås träda i kraft den 1 juli 2016.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   
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Lena Sandqvist 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Yttrande över Avgiftsfrihet för viss 
screening inom hälso- och sjukvården 
Dnr S2015/06987/FS 

Förslag till beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande 

som svar till socialdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade promemoria.  
 

I promemorian föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor 

mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i 

mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper. Landsting 

och regioner kompenseras för de ökade kostnaderna genom en resursförstärkning.  

Lagförslaget förslås träda i kraft den 1 juli 2016.  

Information i ärendet  
Region Jönköpings län har i Budget och flerårsplan för 2016 beslutat om avgiftsfri 

mammografi från 1 juli 2016.  

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

 

Agneta Jansmyr  Mats Bojestig  

Regiondirektör   Hälso- och sjukvårdsdirektör     



 

YTTRANDE  

2016-01-19 RJL2015/2219 

  

 

Region Jönköpings län Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping     

      

    

   

Socialdepartementet  

Enheten för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande över Avgiftsfrihet för viss 
screening inom hälso- och sjukvården 
Dnr S2015/06987/FS 
Region Jönköpings län har av socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade promemoria. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 

följande yttrande. 

Sammanfattning 
Regionen ställer sig bakom förslaget om att mammografi regelbundet ska erbjudas 

avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år.   

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN  

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör  








































































